WINAGENDA
Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten
wiskunde, fysica en informatica.

Alleen maar blije gezichtjes op de Spaanse Fiesta

Maandag 1 april
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april

Leprechauntus
Scientica Jobfair
Game Night
Survival Of The Student
Marginalenbar

Donderdag 4 april

Lenteconcert

Zaterdag 6 april

Ouwzakkencantus

PRESESWOORDJE
Woepwoep, nog maar 1 week tot de paasvakantiieeee!
Oké nee, niet waar, echt vakantie is dat niet. Ik beschouw het bijna als blokperiode. Ik weet
niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb nog veel werk te doen voor mijn studies tijdens de
paasvakantie. Waarschijnlijk omdat ik mij alweer 7 weken superhard ingezet heb om alle
activiteiten zo spetterend mogelijk te maken voor jullie. En voorbije week niet anders. Het
was Scientica Cantusweek en ik was aanwezig op iedere cantus, al moet ik zeggen dat ik een
beetje teleurgesteld was door de Wina-opkomst op sommige cantussen. Dat kon echt wel
beter! Op de Ochtendcantus was ¾ een Winees, dus het is echt wel mogelijk om met meer
aanwezig te zijn. Pro tip: na een ochtendcantus naar de stuntverkoop van Domino’s gaan, 3.5
euro voor een pizza!
Maar het was ook toneel, ik ben woensdag gaan kijken voor de Winabar en het was echt
ongelooflijk goed. Een zeer groot applaus voor alle acteurs, de regisseur en alle andere
mensen die meegeholpen hebben aan het toneel. Hopelijk winnen jullie ook iets bij het IFTF,
want jullie verdienen het echt wel. Over de Winabar gesproken, het was Regenboogbar!
Iedereen haalde een beetje meer de gay in zichzelf naar boven om er volledig voor te gaan.
Ik denk dat de lekkere zelfgemaakte sangria daar zeker bij hielp. En dan “vergeten” we nog 1
ding van afgelopen week: de Spaanse Fiestaaaa! Ik heb zelf een tortilla opgegeten en laat ik
jullie zeggen: omnomnomnom!
En nu is het tijd voor de laatste inspanning van de huidige ploeg voor een periode van 4 weken
rust. We hebben namelijk eerst twee weken paasvakantie en dan laten we het terrein aan de
kiesploegen, momenteel heb ik weet van 2: Qubit (een verkiesbare ploeg) en Ragnarok (nietverkiesbare ploeg). Definitieve kandidatuurstellingen moeten voor deze week vrijdag om 12u
ingediend worden, niet vergeten dus! Ook voor onderwijsvertegenwoordigers geldt deze
deadline.
Maar dus, deze week. Maandag beginnen we met een cantus waarbij we een hele nieuwe
groep verwelkomen in onze corona, het is namelijk ontgroening. De schachten hebben vorige
week een hoop nieuwe kennis bijgeleerd gekregen van de schachtenmeester op het
schachtenconvent en daar zullen ze op getest worden op de Leprechauntus, spannend!
Dinsdagavond is het Gamenight, schrijf je zeker in voor de toernooien! En woensdagavond
nemen een aantal oud barteamers het even over voor de Marginalenbar. Haal je marginaalste
oufit maar uit de kast, want we gaan al out. En na een uitspatting van marginaliteit houden
we het donderdag nog even deftig voor het Lenteconcert. Mooie optredens van
medestudenten, gouden krijtjes worden uitgereikt… Kortom, een magnifieke avond voor
iedereen!
Let’s-a-go!
Raf
“It's time to get schwifty.”
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-Get schwifty song, Rick and Morty S02E05

DEZE WEEK
Leprechauntus
Commilitones!
Gelach klinkt in de verte want de kabouters zijn daar om hun plaatsen aan de
ontgroende corona in te nemen! Geeft u graag nog een laatste keer opdrachten
aan deze onbekende creaturen? Bent u benieuwd hoe deze schepselen het doen
te midden van een ervaren corona? Houd dan maandag 1/4 vrij voor de
Ontgroeningscantus van Wina: de Leprechauntus!
Benieuwd om de Schachtenmeester aan de andere kant van de regenboog te
zien? Schrijf je dan in op woensdag 27/3 om 13u00 op
wina.be/evenementen/leprechauntus.
Praktische info:
• Inschrijvingen op wo 27/3 om 13u op wina.be
• Datum: maandag 1 april
• Locatie: PAVO te Heverlee
• Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30
• Prijzen (Bier/Water):
o Leden: €10/€4
o Niet-leden: €12/€5
• Neem genoeg cash mee!
Meer info over cantussen, waaronder de komende evenementen, is te vinden
op wina.be/cantus. Afspraken rond cantusinschrijvingen voor dit academiejaar
zijn te vinden op wina.be/cantus/inschrijvingen.
Uw Cantustrio,
Bas, Benjamin, Simme
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Scientica Jobfair
ENGLISH VERSION BELOW
Klaar om een volgend hoofdstuk in je leven te beginnen? Klaar om een werk– of
stageplaats te veroveren? Maak je dan klaar voor de Scientica Jobbeurs!
Hier word je (met een gratis broodje) verwelkomd door verschillende boeiende
bedrijven die de poort kunnen vormen naar jouw eerste werkervaring en naar
het begin van jouw toekomst! Indien je wilt dat jouw CV doorgegeven wordt aan
de
aanwezige
bedrijven,
kan
je
het
hier
uploaden:
https://www.scientica.be/cvboek Let wel op dat je ingelogd bent op de website,
dit kan via je toledo login. De CV's zullen nagekeken worden, gebundeld worden
en doorgegeven worden aan de aanwezige bedrijven.
English:
Ready for the next chapter of your life? Ready to find a workplace or an
internship? Prepare yourself for the Scientica Jobfair!
You’ll be welcomed (with a free sandwich) by several interesting companies that
could be the gateway to your first job experience and the beginning of your
future! In case you'd like us to give your CV to the attending companies, you can
upload it here: https://www.scientica.be/cvboek Make sure you are signed in on
the website, you can do this through your toledo login. The CV's will be checked,
bundled and handed over to the attending companies.
Scientica

Game Night
Yes! Het wordt eens tijd dat we de gamers en de spelfanaten nog eens goed in
de watten leggen. Wina nodigt jullie daarom om 2 april uit om met vrienden en
vijanden ons nieuw concept uit te proberen. Wij zullen in Alma 3 drie toernooien
klaar staan hebben: een wiestoernooi, een Mario Kart toernooi en een League
of Legends toernooi. Er zijn wel maar beperkte plaatsen, dus zorg dat je jezelf
en je vrienden snel inschrijft. De inschrijvingslinks komen woensdag 27 maart
om 13u online, de toernooitjes zelf beginnen om 22u. Voor de rest zijn er nog
genoeg gezelschapspellen en plaatsen om te gamen voor de casual gamers
onder ons, samen met lekkere bicky's. Tot dan!
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GAK

Survival Of The Student
Na een geweldige editie van de 24 urenloop kunnen we ons weer voorbereiden
op een spectaculaire vijfde editie van Survival of the Student. Spring, klim, loop
en kruip door een 6,5 km lang parcours langs top secret obstakels neergezet
door LOKO, Apolloon en jouw favoriete kringen. Vergeet zeker niet trots rond
te paraderen met onze birthday edition T-shirts. See you there!
Praktische info:
Meld je zeker een halfuur op voorhand aan op het terrein, zo voorkomen we
lange wachtrijen en onverwachte verrassingen.
Speciaal voor jullie hebben we dit jaar ook kleedkamers voorzien!
Kostprijs:
Student €10
Niet-student €16
In de prijs is inbegrepen: een B-Day T-shirt, flesje water, energiedrankje,
koekje, vestiaire en uiteraard de kost van de survival zelf!
Inschrijvingen:
Inschrijven kan via https://survivalofthestudent.be/
Het is mogelijk om een groep in te schrijven.
Let op: betalen kan via bancontact of SOFORT, hou dus jouw kaartlezer in de
buurt!
LOKO

Marginalenbar
Wassup homies
Het is weer tijd voor het ziekvetste feestje van het jaar: de Marginalenbar! Dikke
schijven, foute kleertjes en zwaar boiteeeuuuh!!! Oud barteam bezet de tap,
marginaliteit is dus verzekerd! Zet je pet dus al scheef op je bolle kop en kom
deze woensdag partyen onder alma 3!
Peace out
Bar
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Lenteconcert
Ook dit jaar houdt Wina een spectaculair lenteconcert, waar je de (verborgen)
talenten van je medestudenten en professoren kunt ontdekken en kunt zien wie
van jouw favoriete proffen een gouden krijtje in ontvangst neemt. De stemming
van de gouden krijtjes zal later in het evenement op Facebook en op wina.be
verschijnen. Ook zal er een gratis receptie zijn waar je kan bekomen van de
show. Kortom, een evenement dat je niet kunt missen! We verwachten je op
donderdag 4 april om 20u00 in de Pieter de Somer aula.
This year too, Wina hosts a spectacular spring concert, where you can discover
your peers/ professors (hidden) talents and see whom of your favourite
professors will receive a golden chalk award. Information about voting for the
golden chalk will appear in the Facebook event and on wina.be. There will also
be a free reception to recover from the show. Shortly, an event that you just
can’t miss! We’ll be expecting you April 4th at 8 PM in the Pieter de Somer aula.
Werkgroep Lenteconcert
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MEME VAN DE WEEK

Gladowar Rotbart
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CANTUS+ : Es gibt kein
Bier auf Hawaii
Commilitones!
Deze week bekijken we Es gibt kein Bier auf Hawaii! Het lied werd geschreven
door Paul Kuhn en behaalde plaats vijf in de Duitse hitlijsten.
Inhoud
Het lied vertelt het verhaal van een man die al twaalf jaar verloofd is met zijn
geliefde Marianne. Ze zouden al lang getrouwd zijn, mocht de bestemming van
de huwelijksreis niet het probleem zijn. Marianne zou immers graag naar Hawaii
gaan. Daar is volgens de man in het lied echter geen bier te bespeuren. Daarom
zou hij graag naar Pilsen gaan, een stad bekend om zijn bier. Marianne moet
hier echter niets van weten.
Gebruiken
Aangezien enkel het refrein in de Leuvense codex staat, zingt men vaak een
aantal keer achter mekaar het refrein en laat men de strofes achterwege. Vaak
zingt men dit refrein dan ook wat sneller dan bedoeld.
Trivia
Er bestaan heel wat covers van dit lied, waaronder ook een discoversie. Deze
covers zijn vaak zeker het beluisteren waard!
-Ut Vivat Crescat Floreatque Wina!
Moge Wina Leven, Groeien en Bloeien!
Uw Cantustrio
Bas, Benjamin, Simme
Tip van het semester: naast de "Codex"-app staat er op Google Play nu ook de
"Codex Bruxellensis"-app, vol met schijven die niet in de Leuvense KVHV-codex
staan!
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Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.

VR DOCS
Een onderdompeling in enkele unieke, afgesloten werelden en hun geluiden.
Een veld voor oliewinning in Texas, de machinekamer van een immens
cargoschip en een bijzondere echo-vrije testkamer. VR brengt je niet alleen
visueel midden in een nieuwe omgeving, maar laat je ook auditief een heel eigen
ervaring opdoen. De tijd dat Virtual Reality (VR) enkel een nerdy gadget was, is
ondertussen voorbij. Steeds meer documentairemakers gaan aan de slag met
het medium en hebben hier ook een goede reden voor: virtual reality biedt
immers een niet te evenaren ervaring die de kijker letterlijk in een nieuwe
realiteit dropt. DOCVILLE maakte een strenge selectie van korte documentaires
die de kijker niet alleen visueel, maar ook qua geluidservaring onderdompelt in
een ongekende wereld.
Prijs: standaard: €8.50 ZED studentenkaart: €7.00 Cultuurkaart: €6.00 Ook de
rest van het aanbod van documentairefestival Docville blijft tot 4 april te zien in
het STUK of ZED-Vesalius.

Rasp Your Soul
Met Rasp Your Soul zet de Griekse choreografe Kat Válastur mythologie in als
hulpmiddel om hedendaagse vragen te beantwoorden. Ze gaat daarvoor een
samenwerking aan met de performer Enrico Ticconi en de beeldend kunstenaar
Leon Eixenberger. We zien een hedendaags mythisch wezen in een
ondefinieerbare ruimte. Zitten we in het heden, het verleden of de toekomst?
Zien we een mens, een dier of een cyborg? Zijn bewegingen dragen sporen van
de digitale, kapitalistische cultuur en transformeren onder impuls van de
omgeving voortdurend, tot het bijna mantra’s worden. Lichaam, stem en geluid
zijn zodanig met elkaar verweven dat ze als het ware één magisch orgaan
vormen. Een ongrijpbare identiteit die ons doet nadenken over onze eigen staat
van zijn.
Prijs: €10.00 Locatie: het STUK
Cultuur
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SLITHERLINK
Vorm één gesloten lus door punten te verbinden. De cijfers in de vakjes geven
aan hoeveel keer de rand gebruikt wordt. (Wanneer er bijvoorbeeld een 3 in een
vierkantje staat, weet je dat 3 van de 4 zijkanten deel uitmaken van de lus.)
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BRIDGES
Verbind alle eilandjes (cirkels) met bruggen om een groot samenhangend
eiland te bouwen. Elk eilandje moet evenveel bruggen hebben als het getal
dat er in staat. Bruggen mogen alleen perfect horizontaal of verticaal
geplaatst worden, en er mogen maximaal twee bruggen tussen elk eiland
staan.
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Wekelijks blaadje van studentenkring Wina gedrukt op 100 exemplaren en
verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.
Online te vinden op http://winagenda.wina.be/
Voor alle verzoekjes, roddels, columns, tekstjes en aanvragen, in‐ en
uitschrijvingen op de winagendamail,
slechts één adres: communicatie@wina.be.
V.U: Wina Leuven VZW, Studentenwijk Arenberg 4/0, 3001 Heverlee

Volgende 2 weken
Paasvakantie
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